Ds. Abraham Hellenbroekschool

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 2020
Datum
Aanwezig

:
:

Woensdag 28 oktober 2020
12 leden (inclusief 5 bestuursleden)
Bestuur: A.J. van Hoepen (voorzitter), J.H. de Knegt (penningmeester),
J. Leendertse, G.J. Nijsink (secretaris), E.C. Stolk
Directie: A.F. van Baarle (directeur)

01

Opening
 De heer Van Hoepen (voorzitter) opent de vergadering. Hij geeft aan dat het bestuur heeft
nagedacht over de meest geschikte vorm voor de Algemene Vergadering in deze coronatijd.
Uiteindelijk is gekozen om de vergadering door te laten gaan, maar vanwege corona op een andere
locatie, namelijk de kerkzaal van de Gereformeerde Gemeente. Vanwege het coronavirus zingen
we niet, maar leest de heer Van Hoepen Psalm 46 vers 1 en 4 voor. De heer Van Hoepen leest
vervolgens Johannes 14 vers 1 tot en met 14 en gaat daarna voor in gebed.
Naar aanleiding van het gelezen Bijbelgedeelte wijst de heer Van Hoepen er op dat in dit hoofdstuk
de Heere Jezus Zijn discipelen troost. Jezus verklaart dat Hij naar het huis van Zijn Vader zal gaan
om daar een plaats te bereiden. Thomas reageert namens de discipelen hoe zij de weg kunnen
weten. Dan spreekt Jezus de bekende woorden: “Ik ben de Weg.” De Heere Jezus concludeert dat
de discipelen Hem nog niet kennen, ook al zijn ze zo lang samen opgetrokken. De grootste en
belangrijkste vraag is: hoe leren wij die Weg kennen? Het antwoord is: door het bloed van Jezus
Christus. Dat bloed wast onze zonden uit. Zonder dat bloed zijn we verloren. In het gelezen
Bijbelgedeelte toont Jezus dat Hij het ware Paaslam is: de Weg, de Waarheid en het Leven.
Johannes is ook de auteur van het boek Openbaring, waarin het Lam wordt beschreven. De heer
Van Hoepen wenst allen toe dat we deze Weg en dit Lam zullen kennen.

02

Mededelingen
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 Van mevrouw Schot is bericht van verhindering ontvangen.

03

Notulen van de vergaderingen op 6 juni, 25 november en 9 december 2019
 De notulen van de vergaderingen van 6 juni, 25 november en 9 december worden ongewijzigd
vastgesteld.
 De heer Los vraagt naar de stukken van de vergadering van 7 maart 2019, die wel wordt genoemd,
maar waarvan geen notulen zijn verstuurd. De heer Nijsink antwoordt dat de notulen van die
vergadering zijn behandeld in de vergadering van 6 juni 2019.
 Naar aanleiding van de notulen merkt de heer Los op dat er ook dit jaar weer sprake kon zijn van
acties van Woord en Daad. Hij bedankt de school en de directie voor de bereidheid om hieraan mee
te werken. De heer Stolk spreekt richting de heer Los zijn waardering uit voor het organiseren van
deze acties.

04

Presentatie jaarverslag 2019
 De heer Van Baarle benoemt naar aanleiding van het jaarverslag 2019 twee aspecten. De eerste is
de leeftijdsopbouw van het personeel: een stabiel beeld met veel vrouwen en vooral oudere
leerkrachten. Het beleid van het bestuur is om indien mogelijk bij vacatures jonge en mannelijke
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leerkrachten te benoemen. Het is in 2020 gelukt om een jonge mannelijke gymleerkracht te
benoemen. We hopen dat als er kansen zijn, dit nog eens te herhalen. Een paar jaar geleden zijn
daarnaast een paar jonge vrouwelijke leerkrachten benoemd. De heer Van Hartingsveldt vraagt
waarom hiervoor een speciale leerkracht is aangenomen. De heer Van Baarle antwoordt dat dit is
gebeurd in het kader van de budgetten voor werkdrukverlichting die vanuit de overheid
beschikbaar zijn gesteld. Het was op verzoek van het personeel om dat geld te besteden aan het
benoemen van een vakdocent voor gymnastiek.
De heer Van Baarle geeft een toelichting op de tevredenheidspeiling onder het personeel. In een
uitgebreide enquête kwamen tal van onderwerpen aan de orde. De resultaten waren positief, en
zijn ook vergeleken met de resultaten van dezelfde enquête die is gehouden onder de Ambachtse
reformatorische basisscholen. Alleen het aspect ‘opbrengsten’ scoorde licht lager dan de norm. Dat
betekende vooral dat de informatie over vorderingen van leerlingen in mindere mate met elkaar
werd gedeeld.
De heer De Knegt licht wat betreft het financieel jaarverslag 2019 toe dat er een positief resultaat
was van €104.000,-- Een deel daarvan, €44.000,--, betreft een betaling die we in 2019 ontvingen
voor hogere CAO-kosten, maar die in 2020 moet worden uitgekeerd. Deze zal in 2020 dus in
mindering komen op het jaarresultaat. Daarnaast is er sprake van hogere inkomsten voor dekking
van pensioenlasten en een premierestitutie van BWGS. Ondanks de hogere pensioenpremies is er
een positief resultaat wat betreft personeelslasten. Dit had te maken met een verschuiving in
formatie: extra ondersteuning in plaats van een duurdere leerkracht. De heer Bakker maakt
complimenten voor het gerealiseerde resultaat; zelfs zonder incidentele baten is er sprake van een
positief resultaat.
De heer De Knegt toont een overzicht van het eigen vermogen per jaar. Als school hebben we een
hoog eigen vermogen. De inspectie kijkt of het publieke deel van het eigen vermogen niet te hoog
is. Als dit wel te hoog is, moeten we een bestedingsplan voorleggen. Op alle financiële aspecten
zitten we boven de streefwaarden die de inspectie heeft benoemd. De heer Teerds merkt op dat er
nog best wel wat budget mag zijn, en dat ook aan de inspectie kan worden uitgelegd dat geld
gereserveerd kan worden om goed om te gaan met dreigende krimp. De heer De Knegt antwoordt
dat dit inderdaad het geval is bij onze school; hij toont een figuur die laat zien hoe de
leerlingenaantallen dalen. Over een paar jaar zal het leerlingenaantal naar verwachting zelfs onder
de opheffingsnorm zitten. Het aantal klassen wordt verlaagd, maar met het beschikbare eigen
vermogen kan ook voor kleinere klassen worden gekozen. Daarnaast wijst de heer De Knegt er op
dat er vanuit het eigen vermogen ook investeringen gedaan kunnen worden in de nieuwbouw van
de school, bijvoorbeeld zonnepanelen.
De heer Bakker merkt op dat in het jaarverslag op pagina 20 één zin staat die niet correct is: de
indruk wordt gewekt dat afschrijvingen zorgen voor een stijging van de boekwaarde.
Wat betreft 2020 geeft de heer Van Hoepen een toelichting op de schoolinspectie die begin 2020
heeft plaatsgevonden, met een mooi resultaat. Hij spreekt zijn waardering uit richting directie en
personeel.
De heer Van Hoepen memoreert aan de consequenties van corona voor de school: het betekende
veel wijzigingen en veel improvisatie. De heer Los vraagt naar de eindtoets van groep 8. De heer
Van Baarle antwoordt dat deze toets eind vorig schooljaar niet is doorgegaan; aan de hand van
andere schoolresultaten is het gewenste niveau van de middelbare school bepaald. De toets in
groep 8 is normaal gesproken vooral een bevestiging van het daarvoor al gegeven schooladvies.
De heer Los vraagt of het kan gebeuren dat leerlingen in groep 8 blijven zitten. De heer Van Baarle
antwoordt dat dit niet het geval is. Zo nodig wordt door middel van onder meer bijles extra sturing
gegeven. Als leerlingen blijven zitten, gebeurt dat meestal in de groepen 1 t/m 4. De heer Teerds
vult aan dat dit vroeger anders was; toen konden leerlingen maximaal twee keer blijven zitten in
groep 7 en groep 8.
De heer Los vraagt naar de houding van de schoolinspecteur wat betreft het thema burgerschap.
De heer Van Baarle antwoordt dat de inspecteur bij het laatste inspectiebezoek dit niet aan de orde
heeft gebracht. Toen hij het zelf ter sprake bracht, bleek dat de inspecteur geen opdracht had wat
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dit betreft dit onderwerp, en dat opvattingen konden verschillen per inspecteur. De heer Van
Baarle wijst ook op de advisering die de VGS wat betreft dit onderwerp doet aan de schoolbesturen
aan –directies en die erg behulpzaam is.
Het bestuur wordt door de leden gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

05

Samenwerking Hendrik-Ido-Ambacht
 De heer Van Hoepen geeft een toelichting wat betreft de actuele stand van zaken van het
fusieproces. In Zwijndrecht was er een zeer positieve uitslag van de stemming over het
fusievoorstel. In Ambacht was er een meerderheid van 74%, waar echter minimaal 75% vereist is.
Het Ambachtse schoolbestuur is in overleg gegaan met de eigen achterban en kerkenraden. Bij een
deel van de achterban leven zorgen wat betreft de gevolgen van de komst van de PKN in het
nieuwe gezamenlijke schoolbestuur. Kerkenraden staan achter de fusie, maar willen op een aantal
aspecten graag meesturen. De bedoeling is dat het Ambachtse bestuur in november een nieuw
fusievoorstel voorlegt aan de leden, met een oplegger met een aanvullende toelichting. Vanwege
corona is echter niet zeker of er daadwerkelijk eind dit jaar een stemming kan plaatsvinden. Er is
dus sprake van een vertraging, maar de ambities en uitgangspunten zijn wat beide besturen betreft
ongewijzigd. De verhoudingen tussen schoolbesturen zijn nog steeds erg goed.
 De heer Los vraagt of de opheffingsnorm beïnvloed kan worden door een fusie met de Ambachtse
scholen. De heer Van Baarle bevestigt dat dit het geval is: na fusie komt de nieuwe vereniging
boven de opheffingsnorm.
 De heer Los vraagt wat er gebeurt als ook een tweede stemming in Ambacht niet de vereiste
meerderheid haalt. Hij doet de suggestie om met de mogelijkheid van schriftelijk stemmen het
aantal stemmen te vergroten. De heer Van Hoepen wijst erop dat de statuten de ruimte wat betreft
de organisatie van stemmingen bepalen.

06

Nieuwbouw
 De heer Van Hoepen beschrijft kort wat de actuele stand van zaken is. Samen met de
klankbordgroep wordt nu gewerkt aan het opstellen van de aanbestedingsstukken. Vanwege de
weerstand bij buurtbewoners heeft de gemeente de beoogde locatie van de tijdelijke huisvesting
teruggetrokken en moet nu worden gezocht naar een andere locatie. Als gevolg daarvan treedt er
helaas wel vertraging op. De heer Van Baarle licht toe dat we als school hebben aangegeven dat
onze wensen waren 1) een ongedeelde school en 2) in de buurt van het voedingsgebied. Nu de
beoogde locatie niet meer in beeld is, is de vraag of deze wensen gehonoreerd kunnen blijven. De
gemeente dient te zorgen voor een alternatieve locatie. De heer Van Hartingsveldt merkt op dat
vanuit de gemeente de communicatie erg ongelukkig is verlopen, en dat er blijkbaar sprake was van
een goede actiegroep. De heer Los vraagt naar de financiële consequenties. De heer Van Baarle
antwoordt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het organiseren van tijdelijke huisvesting en
financieel verantwoordelijk is voor de meerkosten die zich nu voordoen.

07

Verkiezing bestuursleden
 De heer Van Hoepen licht toe dat de heer De Knegt aftredend was en zich niet herkiesbaar heeft
gesteld. Het bestuur heeft de heer Nobel bereid gevonden om zijn plaats op te volgen. Hij licht ook
toe dat de heer Van Rossum zich voor een beperkte periode opnieuw beschikbaar heeft gesteld.
 De heer Los vraagt of dit de eerste keer is dat gewerkt wordt met een enkelvoudige voordracht. De
heer Van Hoepen antwoordt dat dit reeds enkele jaren het geval is.
 Als stembureau fungeren de heren Mol en Van Hartingsveldt. Er zijn 12 stemgerechtigden
aanwezig. Op de heer Nobel worden 10 stemmen uitgebracht. Op de heer Van Rossum worden 11
stemmen uitgebracht.
 De heer Van Hoepen constateert dat de twee voorgedragen personen door de vergadering zijn
gekozen. Hij heet de heer Nobel van harte welkom in het schoolbestuur.
 De heer Van Hoepen memoreert dat de heer De Knegt al eerder had aangegeven te willen stoppen
met het schoolbestuur, maar voor de continuïteit van het schoolbestuur bereid om nog enige tijd
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aan te blijven als bestuurslid. Nu is toch het moment gekomen waarop de heer Van Knegt, ook
vanwege andere werkzaamheden, zich definitief niet herkiesbaar stelde. Hij beschrijft de heer De
Knegt als deskundig, rustig en betrouwbaar, en memoreert dat de heer De Knegt in zijn 18 jaren in
het bestuur slechts één of wellicht twee maal ontbrak op een bestuursvergadering.
De heer De Knegt bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen. Hij heeft 15 jaar de functie van
secretaris en 3 jaar de functie van penningmeester bekleed. In die 18 jaar is de rol van het bestuur
fors veranderd: van uitvoerend naar toezichthoudend, waarbij veel meer taken op het bordje van
de directeur kwamen te liggen. Als bestuur was het soms wennen om niet op de stoel van de
directeur te zitten. De heer De Knegt wijst op het voorrecht dat we mogen hebben met het
reformatorisch onderwijs. Hij is dankbaar voor het bestuurswerk dat hij mocht doen, en wenst
bestuur en directie Gods zegen toe.
De heer Van Hoepen bedankt de heer De Knegt namens bestuur en leden met een paar VVVbonnen en een bos bloemen.

08

Rondvraag
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

09

Sluiting
 De heer Van Hoepen vraagt aan de heer Teerds om aan de kerkenraad de dank over te brengen
voor het gebruik van de kerkzaal. De heer Teerds bedankt namens de kerkenraad het bestuur voor
haar inzet en betrokkenheid. Hij hoopt dat die betrokkenheid er ook in de toekomst zal blijven, ook
als er sprake is van ontwikkelingen zoals een nieuwe Code Goed Bestuur. Hij hoopt de kerkenraad
te meden dat er vanavond in vrede en rust vergaderd is.
 De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid. De heer Leendertse gaat voor in
dankgebed. De heer Van Hoepen sluit de vergadering.
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